
educatief pad met zelfstandige groepsopdrachten 
rond bosdieren

In het spoor van Roestje

OMSCHRIJVING
Vier brieven afkomstig van boswachter Els, vormen de 
aanzet voor het uitvoeren van een reeks opdrachten. De 
kinderen maken hierbij kennis met heel wat dieren uit het 
bos. Ze ontdekken hoe de dieren samenleven en leren over 
hun woonplaats, hun gewoontes, hun lichaamsbouw en de 
sporen die ze achterlaten.‘In het spoor van Roestje’ is een 
module waarbij groepswerk en zelfstandig opdrachten 
uitvoeren centraal staan. 
Een duidelijke taakverdeling zorgt ervoor dat de speelse 
opdrachten allemaal goed uitgevoerd worden.

DOELGROEP 3de graad lager onderwijs  

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE maart – juni en
september – november

GROEP maximum 25 leerlingen   

PRIJS €60 - €15

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



In het spoor van Roestje
In de klas ontvangen de kinderen een eerste brief van Els, 
de boswachter. Ze vertelt over haar werk als boswachter 
en nodigt de kinderen uit om naar het bos te komen. Bij 
aanvang van de gidsbeurt krijgen de kinderen een tweede 
brief van Els. Hierin vertelt ze ons dat haar eekhoorn, 
Roestje verdwenen is. Ze doet dan ook een oproep naar de 
kinderen om te onderzoeken wat er aan de hand is. 
Een korte zoektocht naar sporen van een eekhoorn 
brengt de kinderen op een centrale plaats midden in het 
educatief vlechtwerkparcours. Van hieruit krijgen de 
kinderen 7 verschillende speelse opdrachten die ze in 
kleine groepjes en op een zelfstandige manier moeten 
uitvoeren. Bij elke opdracht hoort een schoudertas met 
een plattegrond, een opdrachtenfiche, materiaal om de 
opdracht uit te voeren en een wekker. Elke leerling heeft 
binnen zijn groepje een specifieke verantwoordelijkheid. Zo 
heb je een materiaalmeester, een lezer, een boodschapper 
of tijdsagent, een schrijver en een coördinator.
Om het verloop van de module in goede banen te leiden, 
blijft de begeleider op de centrale plaats. Daar kan elk 
groepje zijn opdracht halen en extra uitleg vragen. De 
kinderen zetten hun wekker bij de start van elke opdracht 
op een vastgestelde tijd en brengen daarna kort verslag 
uit op de centrale plaats. Ze evalueren hun eigen opdracht 
en krijgen een volgende opdracht na de bespreking met de 
begeleider.

Opdracht 1: kwartet in het eekhoornnest
Bij dit spel moeten de kinderen informatie verzamelen over 
de voeding, de lichaamsbouw, de woonplaats en de sporen 
van 8 verschillende bosdieren.

Opdracht 2: het voedselweb
Goed kijken en speuren staan centraal bij deze observatie- 
en zoekopdracht waarbij een relatie gelegd wordt tussen 
12 verschillende bosdieren. De kinderen leren over het 
bestaan en het gebruik van een voedselweb.

Opdracht 3: ondergrondse bewoners
Deze voel- en observatieopdracht rond bodembewoners, 
geeft de kinderen een goed beeld van enkele aanpassingen 
van dieren die onder de grond nestelen.

Opdracht 4: kriebelbeestjes
Tijdens de zoek- en determinatieopdracht speuren 
de kinderen met volle overtuiging naar verschillende 
kriebeldiertjes en de plaats waar ze leven in het bos.

Opdracht 5: sporenzoektocht
Een groot sporenmemory laat de kinderen kennis maken 
met de verscheidenheid aan sporen van de bosbewoners. 
Daarna gaan ze als detectives op sporenjacht in een 
afgebakend stukje bos. Benieuwd wie er als eerste een 
echt spoor kan vinden!

Opdracht 6: zie je ze vliegen?
Wie goed codes kan ontcijferen is hier op zijn plaats. Deze 
observatie- en taalopdracht leert de kinderen enkele 
bijzondere kenmerken van de bosuil.

Opdracht 7: zoek de nootjes
Bijzondere zoekopdracht rond het aanleggen van 
wintervoorraden door de eekhoorn

Het leerpad loopt langs verschillende 
vlechtwerkopstellingen met info- en opdrachtenborden.
Aan de hand van de informatie in de uitvoerige handleiding 
kan je het leerpad zelf begeleiden. 
Hou ook rekening met minstens 10 minuten 
voorbereidingstijd om bepaalde materialen 
klaar te leggen. Indien gewenst kan je ook steeds een 
begeleider van het bezoekerscentrum reserveren.

Dit educatief project werd ontwikkeld binnen de opleiding 
‘Leerkracht lager onderwijs’ van Vives Brugge in 
samenwerking met de dienst Natuur- en Milieueducatie 
van de Provincie West-Vlaanderen.


